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BLOCUL PENTRU LOCUIRE – Ac iune împotriva exploat rii muncii
i depriv rii locative

- Sumarul proiectului i cercet rii -

Cel mai recent proiect al nostru, intitulat „Blocul pentru Locuire – Ac iune împotriva exploat rii
muncii i depriv rii locative”, s-a derulat în perioada februarie-noiembrie 2019, cu sprijinul Rosa
Luxemburg Stiftung. Proiectul i-a propus urm toarele:

Continuarea auto-educ rii politice a grupurilor noastre i, prin aceasta, sus inerea
ac iunilor membrilor BPL. Radicalizarea felului în care în elegem cauzele structurale ale
nedrept ilor locative i crizei locuirii, manifestate în: evacu ri, lipsa de locuin e publice,
supraînc rcarea cu costurile locuirii, condi ii inadecvate de locuire, supra-aglomerarea
locuin elor, îndatorarea etc.

Extinderea re elelor prin care BPL î i poate promova mesajele politice, în mod particular
prin crearea unei alian e între sindicate i membrii Blocului.

Dezvoltarea unui corp de cuno tin e critice cu privire la interconectarea problemelor
legate de munc i locuire, drepturile muncii i drepturile locative, prin intermediul unei
cercet ri militante. În elegerea noastr  despre aceste conexiuni se bazeaz  pe
con tientizarea centralit ii nevoii de locuire în procesul reproducerii sociale a for ei de
munc i în procesele de exploatare, precum i pe con tientizarea leg turii dintre costurile
ridicate ale locuirii i salariile mici, în pauperizarea lucr torilor.

Contribu ie la punerea unor solicit ri locative pe agenda sindicatelor din România.

Abordarea leg turii dintre sl birea puterii sindicatelor, m surile de austeritate impuse în
România din anul 2009 i politica reformei statului (sl birea statului social).

Discutarea cu sindicatele a rezultatelor cercet rii militante privind munca i locuirea.

Publicarea unui num r special al ziarului C mida. Ziarul drept ii locative.

Produc ia unor materiale de promovare a mesajelor noastre (afi e, cartoline, film).

Ca parte important  din proiect, cercetarea noastr militant  a fost un cadru adecvat
pentru:

Produc ia de cunoa tere despre de ce i cum este important  locuirea pentru lucr tori i
pentru mi carea sindical .

Identificarea modurilor în care problemele locuirii sunt v zute de c tre lideri de sindicat.

Demonstrarea leg turilor între nivelul veniturilor i costurile locuirii în determinarea
situa iei material-financiare a lucr torilor.

Con tientizarea rela iei între munc i locuire, drepturile muncii i drepturile locative,
exploatarea muncii i crearea de profit din costurile mari ale locuirii.
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Elaborarea, împreun  cu lideri sindicali, a unui discurs de con tientizare a nevoii de o
alian  pentru munc i locuire, i mobilizarea acesteia în vederea revendic rii unei
politici locative juste, feministe i antirasiste.

Identificarea unor posibile ac iuni comune între mi carea pentru justi ie locativ i
sindicate în viitorul apropiat.

În vederea producerii unei cunoa teri utile în activismul pentru justi ie locativ , am utilizat
urm toarele metode de investiga ie:

Documentare despre analize statistice cu privire la venituri i la locuire în România.
Documentare cu privire la legisla ia muncii i a dialogului social, precum i la activitatea
unor sindicate, federa ii i confedera ii sindicale în România.

Documentare despre prezen a temei locuirii în documentele unor organiza ii
interna ionale ale muncii i pe agenda câtorva sindicate din str in tate.

Interviuri semi-structurate individuale i de grup cu lideri sindicali despre mi carea
sindical , temele aflate în aten ia lor, probleme ale locuirii cu care se confrunt  lucr torii,
opinii despre poten ialul introducerii acestora pe agenda sindical .

Aplicarea exploratorie a unui chestionar online în rândurile angaja ilor în înv mânt i în
salubritate.

Comunicarea i discutarea rezultatelor cercet rii cu lideri sindicali, i utilizarea acestor
situa ii ca oportunit i de a purta un dialog despre posibilit ile luptei sindicale pentru
justi ie locativ .

Realizarea unor scurte videoclipuri cu mesaje formulate sub egida „Alian  pentru Munc
i Locuire” pentru a fi difuzate în rândurile unui public larg.

Ultimele patru metode nu au generat doar cunoa tere, ci au func ionat i ca mijloc de
con tientizare a problemei locuirii ca posibil  tem  revendicativ  a mi rii sindicale, datorit
leg turii sale intrinsece cu reproducerea for ei de munc i cu veniturile angaja ilor.

Concluziile cercet rii pe capitole
(1)

Costurile mari ale locuirii i alte probleme ale sale (condi ii indecvate, supraaglomerarea) îi
afecteaz i pe lucr torii din zonele în care sunt concentrate locurile de munc  mai bine pl tite
(cum sunt în Bucure ti, sau în jude ele Cluj, Timi , Ilfov, Bra ov, Sibiu, Ia i). Cauza acestei
situa ii sunt costurile mari cu locuirea i faptul c  acestea reprezint  o mare parte din costurile
lunare ale întregii popula ii! Adic  costurile mari cu locuirea consum  o mare parte din veniturile
lunare ale popula iei. Costurile cu locuin a (chirie sau rat  sau impozit, ap , electricitate, gaze
etc.) reprezint  a doua mare categorie de costuri, dup  alimente. Dac  la costurile cu locuin a
ad ug m costurile pentru mobilier, dotarea i între inerea locuin ei, acestea împreun  devin mai
mari decât costurile cu alimentele. Dac  mai adaug m i costurile de transport – care in de
localizarea/pozi ionarea locuin ei mai aproape sau mai departe de locul de munc , de serviciile
publice vitale, de coala copiilor etc. – acest cost devine mult mai mare decât orice categorie de
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costuri, ajungând la circa 40% lunar (fa  de circa 27% pentru alimente), la nivelul întregii
popula ii.
Aceste probleme create în contextul dezvolt rii pie ei imobiliare i al transform rii locuin ei în
marf  foarte scump i obiect de investi ie, precum i în condi iile transform rii României în

ara muncii ieftine” ne fac s  afirm m: pia a de locuin e nu este solu ia, ci cauza crizei locuirii.
De aceea, în urm torii ani este nevoie de producerea i distribuirea unui fond semnificativ de
locuin e în afara pie ei. Asigurarea accesului la locuin e publice este crucial  în ora ele cu
popula ie în cre tere, i în mod prioritar pentru lucr torii cu venituri reduse i cei care locuiesc în
nesiguran i în condi ii inadecvate.

(2)
Legisla ia cu privire la dialogul social adoptat  în 2011 în România din perioada guvernului
austerit ii, încalc  Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale,
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii, Conven ia ILO nr. 87 privind libertatea sindical i
protec ia dreptului sindical, 1948, i Conven ia OIM nr. 98 privind aplicarea principiilor
dreptului de organizare i negociere colectiv , 1949, ratificate de România.
Multe din problemele cu legisla ia muncii vin de dinainte de 2011, de exemplu: pragul minim de
15 angaja i pentru constituirea unui sindicat, pragul de 21 de membrii pentru a beneficia de un
contract colectiv de munc , recunoa terea conflictului de munc  doar în cazul în care ine de
perioada negocierii contractului colectiv i altele. P strarea acestor vestigii legislative, împreun
cu dereglement rile cadrului legislativ din 2011 favorizeaz  capitalul i dezavantajeaz  angaja ii
sau for a de munc .
Flexibilizarea muncii promovat  de noua legisla ie de fapt înseamn  precarizarea muncii datorit
dereglement rilor privind contractul de munc ; precum i sindicatele i organizarea lucr torilor
pentru drepturile muncii.
Discu iile despre modificarea legii dialogului social au început în urm  cu vreo doi ani. Dup
alegerile europarlamentare din 2019, C.N.S. Cartel ALFA, CNSRL-FR IA, BNS, CSN
MERIDIAN i CSDR a readus pe agenda Guvernului i Parlamentului României nevoia de a
modifica Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Patronatele nu i-au dat avizul pentru
schimb rile propuse de proiectul sindicatelor. Drept urmare, legea din 2011 nu a putut fi
modificat .

(3)
În urma sl birii globale a mi rii sindicale, organiza iile se reg sesc în situa ia de a reduce
activit ile mai degrab  doar în jurul negocierilor directe cu angajatorii i guvernele, pe tema
rela iilor de munc . Astfel, condi iile de locuire ale lucr toarelor i lucr torilor, teme importante
ale activismului sindicalist, au ajuns în cel mai fericit caz marginale. Istoric, unele organiza ii au
dezvoltat propriul fond locativ, în timp ce altele au militat pentru dreptul la locuire atât al celor
angaja i, cât i sub forma unui mesaj social general.
Organiza iile interna ionale sindicale sau ale muncii sus in dreptul la locuire printr-o serie de
lu ri de pozi ii i documente.
Dintre campaniile recente ale unor sindicate din alte ri, amintim umr toarele ini iative:
Stamford Organizing Project (SUA); Campania „Raise The Roof - Homes for All (Irlanda);
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campania pentru locuin e a UNISON (Marea Britanie); in iativa Unione Sindicale di Base (Italia)
prin grupul s u de lucru Asocia ia Chiria ilor i Locatarilor

(4)
Prin temele dezvoltate în interviurile realizate cu 15 lideri sindicali din Cluj, Bucure ti i
Timi oara am descris pozi ii ai acestora cu privire la subiecte precum: for a de munc , politica
salarial , rolul statului în economie, privatiz rile i impactul lor, transformarea muncii sindicale
în post-socialism, rela ia dintre munc i locuire, transformarea politicilor de locuire în anii 1990.
În discursul liderilor sindicali intervieva i un subiect recurent a fost reflec ia cu privire la
consecin ele privatiz rii economiei române ti i cum acest proces a creat teren mai întâi pentru
capitalul autohton, i apoi pentru cel str in i pentru multina ionale, care au g sit în aceast ar  o
for  de munc  ieftin . Statul este v zut fie ca neimplicându-se suficient în reglementarea pie ei
(prin garantarea drepturilor socio-economice, prin redistribu ia resurselor, prin între inerea
infrastructurii i a serviciilor publice sau, de exemplu, prin controlul sistemului bancar), fie
contribuind i fiind complice la falimentarea i/sau degradarea industriei i a serviciilor, în
avantajul actorilor priva i. Insuficien a, demotivarea, precaritatea i lipsa puterii de negociere a
lucr torilor, precum i dificultatea de atragere a personalului tân r au fost accentuate de
schimb rile legislative din 2011, adoptate la presiunea Consiliului Investitorilor Str ini.
Printre noile provoc ri ale muncii sindicale aduse în discu ie de intervieva i s-au num rat
cooptarea i pacificarea luptei sindicale prin proiectele din fonduri europene, campaniile de
compromitere a liderilor sindicali, lipsa de resurse i de putere a sindicatelor, raportarea ierarhic
în structurile sindicale i pasivitatea membrilor, precum i fragmentarea mi rii sindicale. În
plus, dificultatea i teama de sindicalizare în mediul privat i politica anti-sindical  a companiilor
private contribuie la adâncirea discrepan elor dintre sistemul privat i cel public, alimentând
disensiune i desolidarizare între cele dou  categorii de lucr tori. viziunea liderilor asupra rolului
politic al sindicatelor este exemplificat  cel mai elocvent prin felul în care ace tia privesc
negocierile sindicale cu autorit ile i angajatorii. Perspectiva ce reiese din interviuri este una cu
prec dere neconfrunta ional , ce decurge din asimilarea activit ii sindicale cu ideea de dialog
social, care presupune existen a în procesul de negociere a unor p i egale, cu interese i
beneficii similare.
De i liderii sindicali recunosc meritul implic rii sindicatelor în politica de locuire din perioada
socialist , rolul pe care ace tia îl atribuie sindicatelor în prezent este aproape exclusiv legat de
rela iile de munc , în particular de nivelul de salarizare i de condi iile de lucru. Prin urmare,
reflec iile celor intervieva i cu privire la luptele, reu itele i nereu itele sindicatului sunt restrânse
la acest cadru. Parte din explica ia pentru aceast  perspectiv  este tocmai viziunea asupra
leg turii sindicatelor cu politicul, deci asupra rolului politic al acestora.
Având în vedere c  în perioada socialist  sindicatele erau un actor important în implementarea
politicii de locuire, reiese o apreciere pozitiv  printre cei intervieva i - atât din perspectiv
istoric , cât i ca istorie personal i de familie - asupra rolului sindicatelor în intermedierea
accesului la locuin , ca element fundamental în reproducerea social  a for ei de munc . În
contextu de azi, a tept rile lucr torilor ca sindicatul s  adreseze nevoile lor de baz , ca în
perioada socialist , sunt criticate de lideri nu neap rat în sensul c  sindicatele nu ar trebui s  se
implice, ci din perspectiva faptului c  acestea nu mai au resursele i puterea pe care le aveau
odat .
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Deschiderea fa  de tema locuirii lucr torilor este în mod firesc legat  de modul în care liderii
evalueaz  situa ia celor din propriul sector de activitate, recunoscând condi iile de locuire ca
strâns legate de s tatea fizic i psihic  a acestora. Îns  implicarea sindicatelor în domeniul
locuirii este v zut , în pofida con tientiz rii problemelor grave de locuire ale lucr torilor, ca o
chestiune de domeniul trecutului i tocmai aceast  lips  de perspectiv  trebuie schimbat , în
condi iile îmb trânirii galopante atât a for ei de munc , cât i a mediului sindical.
De i liderii sindicali con tientizeaz  problema locuirii lucr torilor, precaritatea locativ  este
aproape exclusiv legat  de c tre ace tia de veniturile foarte mici, i nu de costurile mari ale
locuirii. Aceast  perspectiv  este un al doilea element pe care ne propunem s  îl schimb m
împreun . Astfel, readucerea pe agenda sindical  a temei locuirii ar însemna nu doar
recunoa terea, în context românesc i interna ional, a importan ei istorice a sindicatelor în lupta
pentru justi ie locativ , ci i deconstruirea ideii c  rolul sindicatelor este exclusiv legat de nivelul
de salarizare i de condi iile de munc . În acest sens, Alian a pentru munc i locuire pe care o
propunem aduce în discu ie posibilit ile unei lupte comune pentru înt rirea statului social i al
serviciilor publice, printre care locuirea este un element esen ial.
Din interviuri reiese o discrepan  între recunoa terea amplorii problemelor locative i
imaginarea de posibile solu ii la acestea, care sunt v zute mai degrab  tot prin intermediul pie ei
imobiliare i de credite, i mai pu in prin restabilirea rolului social al statului. În acest context,
cercet rile Blocului pentru Locuire pot contribui la o mai buna în elegere a pie elor imobiliare i
de credite, a mecanismelor de exploatare pe care le presupun, sprijinind astfel sindicatele s  î i
imagineze altfel de solu ii la criza locuirii, în afara pie ei i în afara profitului privat. Chiar dac
solu iile la problema locativ  a lucr torilor sunt imaginate cu preponderen  prin intermediul
pie ei, odat  restrâns  discu ia la necesitatea dezvolt rii de locuin e publice i ghidând discursul
despre locuire ca serviciu public, liderii intervieva i caut  modalit i i argumente pentru a
introduce locuirea în structurile de negociere din care sindicatele fac parte:
În contextul de azi, l rgirea agendei reprezint  o provocare de viziune pentru sindicate. Tema
locuirii poate avea un poten ial mare de mobilizare i de sindicalizare a lucr torilor, mai ales a
celor precariza i, demotiva i i dezam gi i. În mod special, tema locuirii poate fi un instrument
de atragere a lucr torilor tineri atât pe pia a muncii, cât i în sindicate, recunoscând c  ei au o alt
situa ie locativ  decât au avut p rin ii sau bunicii lor. Poate cel mai important, tema locuirii pe
agenda sindical  ar însemna reafirmarea rolului profund politic al sindicatelor, acela de
contracarare a politicilor neoliberale i de creare a unei alternative discursive la aceast
paradigm  economic , în care consecin ele distrugerii statului social sunt transformate în stigm ,
vin , e ec i responsabilitate individuale.

(5)
În cadrul cercet rii noastre militante, am ini iat un sondaj pentru a cartografia condi iile locative
ale membrilor din mediul sindical românesc. În acest stadiu incipient, am ob inut r spunsuri din
înv mântul preuniversitar (113) i din salubritate (27), din jude ul Cluj.
În cazul e antionului nostru incluzând angaja i i angajate în înv mânt preuniversitar, regimul
de ocupare a locuin elor este puternic corelat cu categoria de vârsta a locatarilor: media de vârst
a persoanelor care locuiesc în chirie privat  este 32 de ani, cea a proprietarilor cu credit bancar
este 42.1, iar cea a proprietarilor f  credit, 49.5 de ani. Cei care azi, în mod direct ar putea fi cel
mai tare interesa i în cre terea fondului de locuin e publice i sociale sunt persoanele care
locuiesc în chirie privat . Ei/ele sunt din genera ia care nu a primit niciodat  locuin  de la stat, i
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nu putut sau nu au dorit s  cumpere locuin  de pe pia , dar pl tesc o foarte mare parte din
veniturile lor pe chiriile private.
Comparativ cu situa ia na ional i cu cea a membrilor de sindicat din înv mânt, datele care ies
în eviden  în cazul muncitorilor din salubritate sunt rata sc zut  de împropriet rire, gradul de
supraaglomerare al locuin elor i frecven a evacu rilor. Rata de împropriet rire pentru
sindicali tii din salubritate este de doar 22%, din care 7.4 procente sunt locuin e mo tenite i 3.4
procente sunt locuin e achizi ionate prin credit bancar. Procentul de aproximativ 52% de chiria i
reprezint  o dep ire substan ial  a mediei na ionale, iar rata de aproximativ 26% de ocupare a
unor locuin e informale este un indicator puternic pentru starea de precarietate avansat  a
muncitorilor din salubritate din Cluj-Napoca.
Concluzia noastr  major , confirmat i de rezultatele preliminare ale acestui chestionar, este c
exist  mult spa iu pentru cre terea nivelului de trai prin reducerea costurile legate—direct sau
indirect—de locuin . Cel mai eficace i logic mod în care s-ar putea face acest lucru este prin
construirea de locuin e publice. Cre terea stocului de locuin e publice ar reduce direct costurile
locative al persoanelor beneficiare i ar pune indirect presiune în jos pe chiriile private la nivel
municipal, i ar oferi persoanelor care fac naveta o solu ie alternativ . Pentru sindicate,
îmbr area temei locuirii ar putea avea beneficiul adi ional de a atrage salaria ii tineri la
str dania sindical .

Concluzii privind NEVOIA DE O ALIAN  PENTRU MUNC I LOCUIRE

 Situa ia material  a lucr torilor este definit  atât prin veniturile lor, cât i prin costurile
locuirii. Astfel, veniturile mici i costurile mari ale locuirii (chiria sau creditul imobiliar,
între inerea locuin ei, utilit ile), împreun  conduc la pauperizarea lucr torilor i lucr toarelor.
Privit  din perspectiva for ei de munc , tocmai în asta const  esen a crizei locuirii în România.

 Diferen a dintre nivelul salariilor i costurile co ului minim de consum pentru un trai decent
s-ar putea diminua nu doar prin cre terea salariilor, ci i prin reducerea costurilor locuirii. Iar
reducerea costurilor locuirii se poate asigura printr-un stoc semnificativ de locuin e publice date
în chirie social , în func ie de nivelul venitului.

 Locuin a adecvat  - care nu îi împov reaz i nu îi face pe lucr tori dependen i de credite
imobiliare i de locuri de munc  care le ofer  salarii mici i condi ii inadecvate - nu este doar un
scop al luptei sindicale. Ci este i condi ie pentru dezvoltarea acesteia: pentru c  dac  lucr torii
vor avea locuin e adecvate, vor deveni mai siguri pe sine i mai pu in vulnerabili în lupta lor
pentru drepturile muncii.

 Statul trebuie s  investeasc  mai mult în construc ia de locuin e publice, în loc s  sus in
profitul pie ei imobiliare. Trebuie ca angajatorii s  nu mai exploateze for a de munc  prin salarii
mici i s  preia o parte din costurile pentru locuire ale angaja ilor lor.

Promovarea rezultatelor
Pe lâng  raportul nostru asupra cercet rii militante, am f cut uz de cuno tin ele dobândite în
urm toarele materiale:
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O cartolin  cu mesajul Alian ei pentru munc i locuire, difuzat  printre membrii câtorva
sindicate din România (sindicate din domeniile: înv mânt preuniversitar, comer ,
salubritate, precum i o confedera ie sindical ),
https://bloculpentrulocuire.ro/2019/12/16/actiune-impotriva-exploatarii-muncii-si-
deprivarii-locative-flyer/

Un num r special al ziarului C mida. Ziar pentru dreptate locativ  (nr. 9/ noiembrie
2019), https://casisocialeacum.ro/caramida-nr-9/

Film video despre nevoie de Alian a pentru munc i locuire, i mesajele acesteia,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLin23yKAzTIn4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf

______________________________________________________________________________
BLOCUL este o re ea descentralizat  de organiza ii ce lupt  pentru împuternicirea i
organizarea politic  a comunit ilor împotriva injusti iei locative. BLOCUL s-a constituit în
iunie 2017, în urma ac iunilor grupurilor militante: C i sociale ACUM!, Frontul Comun pentru
Dreptul la Locuire, E-Romnja, Dreptul la Ora . În 2018 ni s-au al turat Asocia ia Chiria ilor
din Cluj i Roma Just.

https://bloculpentrulocuire.ro/
       www.facebook.com/BloculPentruLocuire/

bloculpentrulocuire@gmail.com
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